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Lundialta ylisukupolvisia tuotteita  
 
Lundian markkinoinnin kärkinä ovat kotimaisuus, design ja kestävä kehitys. Kotimaisuus 

näkyy sekä yrityksen arvoissa että raaka-aineen hankinnassa.  

”Meidät tunnetaan hyvin, mutta Lundian suoma-

laisuus saattaa olla monelle yllätys. Haluamme 

vaalia kotimaista käsityöperinnettä ja teollisuutta”, 

kertoo Lundian toimitusjohtaja Michaela von 

Wendt. ”Lundian tuotteiden noin 3000 kompo-

nentista 95 prosenttia on kotimaisia.”  

”Nykysukupolvi vaatii enemmän ja myös kantaa 

vastuuta kestävästä toiminnasta yhä enemmän. 

Tämä asettaa haasteensa meille työnantajana. 

Suomalaisuuden arvostamista on myös se, että 

tavoitteenamme on tehdä Lundiasta Suomen  

paras ja haluttavin työpaikka,” valottaa von Wendt. 

 

Lähituotanto on arvokasta 

”Valtaosa käyttämästämme puumateriaalista on 

sertifioitua. Komponenttien puuraaka-aine tulee 

pääosin yksityismetsistä läheltä toimittajiemme 

tuotantoa”, sanoo yhtiön hankinta- ja logistiikka-

päällikkö Harri Jantunen.  

Lundian tärkeimmälle komponenttitoimittajalle 

Parlatuote Oy:lle myönnettiin PEFC-sertifikaatti 

kuukausi sitten. Parlatuote on mikkeliläisen OR-Groupin neljäs PEFC-sertifioinnin piirissä 

oleva liiketoimintayksikkö. Muut PEFC-sertifioidut yksiköt ovat parkettia valmistava Parla 

Floor Oy, Olavi Räsänen Oy:n kuormalavatehdas sekä Kiepin saha Mäntyharjulla. 

Parlatuote toimittaa komponentteja Lundian Classic-mallistoon. ”PEFC-sertifikaatti kertoo 

meille, että raaka-aine tulee meille vastuullisesti ja ekologisesti hoidetuista suomalais-

metsistä. Olemme hyvin tyytyväisiä, kun tärkeimmällä yhteistyökumppanillamme on nyt 

sertifikaatti”, kertoo Jantunen. 
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Lundian toimitusjohtaja Michaela von 
Wendtille suomalaisuus on osa 
kestävyyttä. 



 

  

Elinkaarta vuosikymmeniksi  

Lundian hyllyjä on tehty yli 100 

miljoonaa hyllymetriä ja tuotteita 

löytyy yli 600 000 suomalaisesta 

kodista. Perinteinen hyllyratkaisu 

muodostaa noin 80 prosenttia 

Lundian liikevaihdosta. 

Lundian tuotteiden ulkonäkö on 

uudistunut, mutta yksi tärkeim- 

mistä myyntiargumenteista on 

edelleen tuotteiden kestävyys. 

Kokopuisten huonekalujen 

luvataan kestävän – ei vain isältä 

pojalle – vaan isoisältä pojan- 

pojalle. ”Tuotteemme eivät ole 

kertakäyttötavaraa, vaan ne kestävät vuosikymmeniä”, painottaa von Wendt. ”Sen lisäksi, 

että tuotteet ovat kestäviä’, ne myös mukautuvat käyttäjien muuttuviin tarpeisiin.”  

 

Lisätietoja: 

 

Lundia Oy, Harri Jantunen  

harri.jantunen@lundia.fi, 0400 475 941 

Parlatuote Oy, Jouni Strömberg 

jouni.stromberg@or-group.fi 020 791 9880 

PEFC Suomi - Suomen Metsäsertifiointi ry 

Juha Uppa, juha.uppa@pefc.fi, 045 118 9585 

 

Lundia-huonekalujen pääraaka-aine on mänty. Taustalevyt 
tehdään vanerista tai HDF-levystä (high-density fiberboard). 
Kuvassa Jussi Viljanen. 
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